
RP RETOMARÁ OBRAS
DO HOSPITAL MUNICIPAL

Vereador pode ficar
inelegível em RP

Cemitério de RGS
continua abandonado
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 A Prefeitura de 
Ribeirão Pires poderá 
finalmente retomar as 
obras do Hospital Mu-
nicipal, localizado na 
parte detrás da Unida-
de de Pronto Atendi-
mento da cidade (UPA).
 A Obra, que 
está parada há cerca de 
9 anos, já gastou cerca 
de R$19mi dos cofres 
públicos, mas nunca foi 
concluída pelas admi-
nistrações anteriores.
 Na última sema-
na, o Governo Estadual 
deu carta verde para 
repassar verba para a 
finalização da hospital. 
Veja Mais! |Página 7 



Rio Grande da Serra e  o rei surdo

Rafael Ventura é o Diretor de Jornalismo do Diário de Ribeirão Pires

Foto Denúncia
Munícipes de Rio 
Grande da Serra re-
clamam da situação 
da Rua Lídia Pollone, 
no Jd Novo Horizon-
te. Como é possível 
ver nas imagens, o 
local está com mui-
tos buracos, o que 
prejudica quem pas-
sa por lá. Segundo 
informações, há uma 
fábrica nesta região, 
e alto transito de ca-
minhões ajudou a 
prejudicar as ruas.
 A Prefeitura da ci-
dade informou que a 
rua consta no crono-
grama do Plano de 
Mobilidade Urbana.
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EXPEDIENTE

 Era uma vez 
um reino bem distante. 
Neste reino, um povo 
muito forte vivia nele, 
no entanto, este reino 
era governado por um 
‘rei’ estranho. O reino 
vivia em um completo 
caos e o povo que vi-
via nesse lugar, não ti-
nha uma infraestrutura 
adequada, nem sequer 
uma rede de saúde de 
qualidade mínima para 
levar seus familiares. 
 Todos os mora-
dores do reino implora-
vam por melhorias para 
toda a cidade ao rei. 
No entanto algo deve-
ria estar acontecendo, 
pois esse rei parecia 
não entender o que os 
seus súditos pediam. 
Apenas acenava a eles 

e dizia que tudo es-
tava lindo. Os súditos 
se perguntavam o que 
acontecia, pois a reali-
dade era muito diferen-
te do que falava o rei. 
“Ele deve estar louco”, 
diziam alguns. “Ele não 
se importa conosco”, 
acreditavam outros. No 
entanto, descobriram 
que esse rei era surdo e 
cego, e por conta disso 
não via a situação pre-
cária da cidade, nem 
conseguia ouvir o cla-
mor dos que moravam 
naquele reino, chama-
do de Rio Grande da 
Serra. O nome do rei? 
Gabriel Maranhão.
 Parece até um 
pouco engraçado, 
mas não é. Rio Gran-
de da Serra, a cada dia 

que passa, clama por 
socorro. Gabriel Ma-
ranhão (PSDB), atual 
prefeito da cidade, tem 
mostrado que está, 
a cada dia, perdendo 
cada vez mais o con-
trole total da situação. 
Não há explicação para 
tanto amadorismo e 
tanto despreparo de 
Maranhão.
Meses atrás, denun-
ciamos que o cemitério 
da cidade estava em 
completo caos. O que 
foi feito até agora? Um 
belo e completo NADA!
 Até vereadores 
que são assumidamen-
te da base governista 
do  atual prefeito es-
tão começando a se 
queixar da situação da 
cidade. É sinal que as 

coisas estão realmente 
difíceis, ein?!
 Enquanto isso, 
o prefeito, que ultima-
mente está mais pare-
cido com um bebezão 
mimado e emburrado 
do que com um prefei-
to de verdade, fica de 
birra e simplesmente ig-
nora os questionamen-
tos da imprensa e os da 
população da cidade.
 A cidade está 
completamente aban-
donada, sem nenhu-
ma proteção. Tira esse 
tampão do ouvido e 
ouça a população, se-
nhor Maranhão. Isso 
não é um concurso de 
Miss Brasil para apenas 
‘sorrir e acenar.’ Faça 
algo, e pelo amor de 
Deus, faça logo!

 Diretor de Jornalismo: Rafael Ventura (MTB:80983) 
rafaelventura@diariorp.com.br
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Vereador pede ajuda para cemitério Alckmin inaugura base da PM em RGS

 Na última quar-
ta- feira (23) ocorreu 
mais uma sessão da 
Câmara Municipal de 
Rio Grande da Serra. O 
vereador Clauricio Gon-
çalves Bento (DEM), fez 
um requerimento soli-
citando ao Executivo a 
pavimentação do cemi-
tério da cidade.
 Segundo o ve-
reador, um munícipe 
afirmou ter escorrega-
do com um caixão em 
mãos durante um en-
terro, devido à terra mo-
lhada. Com o ocorrido, 
o parlamentar elaborou 

 Na última sexta-
-feira (25), foi inaugurada 
a nova base da Polícia 
Militar no município de 
Rio Grande da Serra. O 
evento contou com pre-
sença de autoridades ci-
vis e militares de toda a 
região.
 Para o Tenente 
Coronel Mioto, coman-
dante regional da PM, 
“com o novo espaço, os 
policiais se sentem mais 
confortáveis, protegidos 
e, consequentemente, 
também trabalham me-
lhor.” 

possuem esse recurso, 
utilizando os mesmos 
blocos das avenidas, 
que segundo o legis-
lador, suprirá as duas 
obras.
 Meses atrás, o 
Diário de Ribeirão Pires 
denunciou a situação 
precária do cemitério 
de Rio Grande da Ser-
ra, onde as pessoas 
tinham sua cova enter-
rada em qualquer lugar 
do terreno e a grama 
estava muito alta, difi-
cultando o encontro da 
sepultura de familiares 
e amigos. Nenhuma 
melhoria foi feita e a si-
tuação se agravou de-
vido ao aumento das 
chuvas.
A prefeitura de Rio 
Grande da Serra não 
respondeu nossos 
questionamentos.

desempenho. Recebem 
ainda o apoio da tropa 
montada e cavalaria, 
que têm a sua sede em 
Mauá.
‘’Todo policial militar bem 
alocado e bem situado, 
já fica com uma sensa-
ção de que está sendo 
resguardado. O pessoal 
vai trabalhar mais feliz 
e mais satisfeito, a me-
lhoria do desempenho é 
uma consequência que 
virá logo a seguir’’, finali-
zou o comandante.

um requerimento ao 
Executivo solicitando a 
pavimentação do local, 
para evitar qualquer ou-
tro acidente com mora-
dores. Clauricio ainda 
mencionou que a pavi-
mentação poderia ser 
feita com a reutilização 
dos blocos de parale-
lepípedos retirados das 
avenidas José Belo e 
Guilherme Pinto Mon-
teiro.
 Além da pavi-
mentação do cemité-
rio, o vereador também 
citou a pavimentação 
das ruas que ainda não 

 A nova insta-
lação inaugurada pelo 
Governo Estadual, con-
tará com mais de trinta 
policiais munidos de di-
versas viaturas, disponi-
bilizadas para um melhor 
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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
DESPACHO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

Referência: Processo n.º 008.06.2017
Assunto: Administrativo. Procedimento Licitatório. Carta Convite para aquisição de empresa para 
manutenção e atualização do SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA.

O Presidente da Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, João Batista Dias, no uso de sua 
competência e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal n.º 8.666/93, 
bem como: Considerando a supremacia da Administração Pública na condução e encerramento 

dos procedimentos licitatórios, com fundamento no teor do art.49, caput, da Lei Federal 8.666/93; 
Considerando o arrazoado contido no Parecer exarado pela Diretoria Jurídica deste Poder, que, 

dentre outras ponderações, tende à anulação do certame e de todos os seus atos, DECIDE:
Tendo como princípio o interesse da Administração e a conveniência administrativa, ANULAR 

o certame licitatório objeto do processo n.º 008.06.17, carta convite 02.2017, determinando a 
COPEL, Comissão Permanente de Licitações que apresente novamente termo de referência, para 

abertura de novo procedimento licitatório.
Publique-se

Ao fim, arquive-se
Rio Grande da Serra, 16 de agosto de 2017

João Batista Dias
Presidente



TCE aponta irregularidades Aciarp esclarece dúvidas de vereadores

 O vereador Ed-
son Savietto, o ‘’Ba-
nha’’ (PPS), teve suas 
contas consideradas 
irregulares pelo Tribunal 
de Contas do Estado 
(TCE). O processo é re-
ferente a época em que 
o vereador estava no 
exercício de presidente 
da câmara de Ribeirão 
Pires, em 2013.
 Pela decisão, o 
político pode ficar ine-
legível para próximas 
eleições. No entanto, 
como o processo ainda 
não transita em julgado, 
cabe recurso em estân-

equipe. A primeira foi em 
relação a manutenção 
do terminal rodoviário e 
da Vila do Doce, ambos 
locais são administrados 
por eles: ‘’A instituição 
serve justamente para 
isso, ajudar no que for 
necessário à população 
de Ribeirão Pires, dispo-
nibilizamos os banheiros 
químicos essa semana. 
Nós, hoje, temos a res-
ponsabilidade de cui-
dar de dois pontos da 
cidade que são muito 
frequentados, principal-
mente aos finais de se-
mana, e temos feito com 
excelência, acredito eu’’.
Disse ainda que parte 
das verbas que recebem 
são redirecionadas para 
instituições, reformas e 
que chegam até a pagar 
50% do curso de alguns 
de seus monitores na fa-

 Em sessão rea-
lizada na última quinta-
-feira (24), diversos vere-
adores questionaram os 
serviços prestados pela 
Associação Industrial e 
Agrícola de Ribeirão Pi-
res (ACIARP). Em um 
dos momentos, Amigão 
D’orto (PTC), questio-
nou: ‘’Para que serve 
essa instituição? Para 
onde vai o dinheiro que 
eles arrecadam’’?
 O presidente da 
entidade, Gerardo Sau-
ter, esclareceu algumas 
dúvidas dos parlamenta-
res, enviadas pela nossa 

Nós colocamos encar-
gos, benefícios e ações 
trabalhistas já contabili-
zadas nessa soma’’.
 Em nota, o ve-
reador Amigão D’orto 
afirmou estar analisando 
todos os contratos da 
municipalidade, cum-
prindo o papel de fiscali-
zador, e que aguarda um 
posicionamento oficial 
da Aciarp para decidir 
sobre quais providências 
irá cobrar do Poder Exe-
cutivo da cidade.

cias superiores. O pro-
cedimento deve seguir 
as leis impostas pela 
constituição federal, 
abrindo espaço para 
uma segunda defesa 
do vereador, que vê sua 
candidatura para a elei-
ção seguinte ameaça-
da.
 No relatório fo-
ram apontados diver-
sas irregularidades pelo 
tribunal, como a não 
realização de licitações 
e a contratação de em-
presas externas para 
realizar o mesmo servi-
ço de pessoas já con-
tratadas pela Câmara.
 Nossa redação 
tentou contato com o 
gabinete do vereador, 
porém até o fechamen-
to desta reportagem 
não obtivemos nenhu-
ma resposta. 

culdade.
 Na prestação de 
contas que foi exposta, 
somavam-se 15 moni-
tores da Zona Azul e um 
significativo salário para 
eles. Valéria, coordena-
dora geral da ACIARP, 
em reunião conosco, 
nos inteirou dessa ques-
tão: ‘’São 10 monitores 
nas ruas, os outros 5 são 
cargos administrativos e 
por isso recebem um 
salário mais alto. Porém, 
no total, são 15 pessoas. 

POLÍTICA4 30 DE AGOSTO DE 2017
WWW.DIARIORP.COM.BR 



POLICIAL 530 DE AGOSTO DE 2017
WWW.DIARIORP.COM.BR 

Ex-primeira-dama sofre acidente Câmera flagra abandono de animal

 Na última segun-
da-feira (28), a ex-pri-
meira-dama de Ribeirão 
Pires, Norma Prisco, 85 
anos, se envolveu em 
um acidente na Avenida 
Francisco Monteiro.
 Em conversa 
com membros da De-
fesa Civil da cidade, a 
idosa aparentemente 
sofreu um mal súbito 
enquanto estava ao vo-
lante, e acabou perden-
do o controle do seu 
veículo, vindo a colidir 
contra um coqueiro na 
divisa das vias.
 A senhora sofreu 
algumas escoriações le-
ves no rosto e na perna, 
mas sentia muitas dores 
em seu braço direito, 
tendo ele sido imobili-

 Um vídeo que 
está circulando nas redes 
sociais está deixando di-
versas pessoas revolta-
das. Nele, uma mulher 
abandona um cão no 
meio de uma rua deser-
ta e vai embora como se 
nada tivesse acontecido.
 Pelas imagens, 
é possível ver um veículo 
chegando e ficar parado 
em uma rua próximo ao 
Pilar Velho, enquanto a 
moça que está no ban-
co do passageiro sai por 
alguns instantes e, na 
hora que ela retorna até 
o veículo, pega o cão e 
o deixa preso na calçada 
da via. Em seguida en-
tra novamente no carro 
e  vai embora do local. A 
mulher também deixa o 

zado com suspeita de 
fratura.
 De acordo com 
informações, Norma, 
que era esposa do ex-
-prefeito de Ribeirão 
Pires falecido em 2012, 
Valdírio Prisco, sofreu 
recentemente um aci-
dente vascular cerebral 
(AVC).
 Após os primei-
ros socorros, a senhora, 
que esteve durante todo 
o tempo consciente, foi 
levada até o hospital Ri-
beirão Pires pelo corpo 
de bombeiros. Norma 
está se recuperando do 
acidente. A habilitação 
e os documentos do 
carro estavam todos re-
gulares e sem nenhum 
problema.

que parece ser um pote 
com ração ou água.
 A criminosa não 
contava que próximo ao 
local do abandono havia 
uma câmera flagrando 
toda a ação dela. Uma 
pessoa que teve acesso 
a essa filmagem postou 
o vídeo nas redes sociais 
e vem deixando as pes-
soas indignadas com ta-
manha frieza.
 Nossa equipe 
entrou em contato com 
a autora do vídeo, mas 
até o momento, a identi-
dade de quem cometeu 
o ato não foi descober-
ta, mas algumas pistas 
estão surgindo e pode 
fazer com que os crimi-
nosos sejam descober-
tos em breve.

CONSELHO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA - CONSEG

A Presidente do Conselho de Segurança Comunitária (CONSEG) vem a público 
informar que, por motivos de forças maiores, não haverá reunião do conselho na 

primeira quarta-feira do mês de setembro, (6/9). A reunião em questão será adiada 
para o dia 27/09, última quarta-feira do mês de setembro, e será realizada nas 

dependências da Câmara Municipal de Ribeirão Pires.
Carla Soares - Presidente
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O vereador Archeson Tei-
xeira esteve  com o Enge-
nheiro do Departamento 
de Estradas e Rodagem 
(DER), em Mogi das Cru-
zes, solicitando reparos 
na Estrada SP 43, já que 
a via não possui asfalto e 
faz ligação com o KM 4 
em Ouro Fino até Suzano. 
Tal solicitação é necessá-
ria por conta da má con-
servação, tendo em vista 
os riscos de acidentes 
com veículos e pedestres 
que utilizam a estrada. Na 
ocasião, o vereador Rato 
reforçou a necessidade da 
duplicação da SP 31 - Ro-
dovia Índio Tibiriça na al-
tura da linha do trem para 
evitar acidentes e trânsito.

Recebeu em seu gabinete 
munícipes para tratar de 
assuntos pertinentes ao 
desenvolvimento da cida-
de. Participou da Sessão 
Solene em comemoração 
ao Dia do Maçom, reuniu-
-se com o coordenador da 
SABESP, e visitou o Jar-
dim Caçula junto com mo-
radores, visando melhorias 
para o local. Participou de 
reunião com a represen-
tante da Associação de 
Moradores de Ouro Fino e 
com o proprietário da Ri-
gras, buscando ampliar o 
transporte que faz a linha 
do Jardim Sol Nascente. 
Esteve no lançamento do 
Projeto ‘Saúde na Escola’, 
no Teatro Escola.

O vereador Rubens Fer-
nandes esteve em diver-
sos bairros da Estância 
Turística de Ribeirão Pires, 
dentre esses bairros, está 
a vila Aurora, mais espe-
cificamente na Avenida 
Santo André, para atender 
ao pedido de um muníci-
pe relacionado a problema 
com o trânsito da cidade. 
Também esteve na Rua 
Aurora Mendes Roncon, 
Jardim Luso. Nessa se-
mana, o vereador Rubens 
Fernandes participou de 
reunião que vai dar início a 
CPI da Saúde. Além disso, 
recebeu a medalha Alferes 
Tiradentes, do instituto Ti-
radentes, como vereador 
mais atuante da cidade.

O vereador da Estância 
Turística de Ribeirão Pires 
foi até a Vila Gomes assis-
tir a final do Campeona-
to Municipal da Primeira 
Divisão de Ribeirão Pires 
que teve o Time do E.C 
Comercial se sagrando 
campeão de forma invicta. 
Durante a semana referi-
da, Paulo César ainda fez 
algumas solicitações de 
limpezas em locais da ci-
dade. Também solicitou o 
corte de matos e também 
reparos na Praça do Jar-
dim Alvorada. Ainda nes-
te bairro, fez a solicitação 
de corte de mato na Rua 
Rosimeire Martins Ipólito, 
levando em conta pedidos 
da população.

Na semana que passou, o 
vereador atendeu muníci-
pes em seu gabinete para 
falar de possíveis melho-
rias na cidade. Também 
foi solicitado através de 
um requerimento a manu-
tenção da quadra de areia 
que existe no Bairro Barro 
Branco, na qual existem 
diversas reclamações. 
Houve a manutenção, na 
qual foi feita uma limpe-
za e também recolhidos 
objetos sem utilização na 
escola Monteiro Lobato, 
na Vila Sueli. O vereador 
apresentou ofícios nos 
quais solicita a limpeza e 
capinação em vias públi-
cas da Estância Turística 
de Ribeirão Pires.

O vereador Amigão D’Or-
to esteve empenhado em 
fiscalizar a execução de 
requerimentos de sua au-
toria por parte da Prefei-
tura em diversos pontos 
da cidade de Ribeirão, 
além de questionar a não 
execução de obras como 
a reconstrução do muro 
da UBS da Vila Suely, 
obra essa que está sen-
do muito questionada por 
moradores da cidade e 
virou assunto nacional. O 
vereador de Ribeirão Pires 
também questionou mui-
tas situações que foram 
fiscalizadas, entre outros 
pontos, o Contrato com a 
ACIARP e a impressão do 
Diário Oficial. 

Amaury Dias participou da 
abertura da CPI da saúde, 
onde foi eleito para fazer 
parte da Comissão. Na 
sessão do dia 24 teve dois 
projetos de sua autoria 
para votação, o de trans-
parência na lista de espera 
para vagas nas Escolas 
Municipais de Educação 
Infantil que foi aprovado e 
o projeto que proíbe mo-
torista de ônibus de diri-
gir e cobrar, que foi adia-
do por duas sessões. Na 
madrugada da sexta-feira 
para o sábado, o vereador 
Amaury efetuou uma visi-
ta surpresa na UPA Santa 
Luzia, para fazer uma vis-
toria geral nas dependên-
cias da mesma.

No último domingo, o ve-
reador Anselmo Martins 
acompanhou a final da 
Primeira Divisão do Cam-
peonato Municipal de Ri-
beirão pires, no qual teve 
a equipe do Comercial 
como campeã após a 
disputa dos pênaltis. Du-
rante a semana referida, 
elaborou alguns ofícios no 
qual solicita a melhora de 
alguns bairros de Ribeirão 
Pires após ele ter ouvido 
munícipes e também feito 
fiscalizações.  Fez alguns 
requerimentos e mandou 
ao executivo. Também re-
cebeu diversos munícipes 
em seu gabinete para ou-
vir novas ideias e possíveis 
melhorias para a cidade. 
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Hospital Municipal deve sair do papel

 A Prefeitura de 
Ribeirão Pires retomou, 
no início deste ano, o 
diálogo com a secreta-
ria estadual de Saúde 
para o repasse da verba 
de R$ 7,4 milhões para 
a conclusão das obras 
do Complexo Hospitalar 
de Ribeirão Pires.
 Na última se-
gunda-feira (28), a infor-
mação da retomada foi 
confirmada pela Secre-
taria de Saúde estadual, 

à conclusão das obras 
do Complexo Hospita-
lar. Trata-se de um pro-
jeto antigo, que ficou 
muito tempo parado, 
mas que entendemos 
ser de fundamental im-
portância para a popu-
lação de Ribeirão Pires. 
O prefeito Kiko determi-
nou que esta seja uma 
ação prioritária para a 
cidade”.
 Em março deste 
ano, a Prefeitura apre-
sentou ao governador 
Geraldo Alckmin (PSDB) 
a documentação ne-
cessária para pleitear 
a verba e concluir as 
obras da unidade hospi-
talar. O Estado solicitou 
adequação do projeto 
para que os repasses 
possam ser realizados 
em três módulos. O 

que recebeu a solicita-
ção pelo Departamento 
Regional de Saúde da 
Grande São Paulo. O 
projeto segue no Esta-
do para a análise e libe-
ração da verba.
 Em contato 
com a secretária de 
Saúde e Higiene de Ri-
beirão Pires, Patrícia 
Freitas, foi informado 
que “A Prefeitura está 
empenhada em garantir 
os recursos necessários 

módulo 1 será R$ 3 mi-
lhões (para a conclusão 
do pavimento térreo do 
bloco 3 e preservação 
das estruturas da uni-
dade); o módulo 2  de 
R$ 2,3 milhões (para a 
conclusão do 2º e do 
3º andar da unidade); e 
o módulo 3, de R$ 2,1 
milhões (para a conclu-
são de mobiliário com 
estrutura, ar condicio-
nado, telecomunicação, 
circuito de câmeras fe-
chadas e equipamentos 
complementares).
A obra, que foi inicia-
da em 2008, até agora 
utilizou cerca de R$ 19 
milhões e contará com 
laboratório de análises 
clínicas, centro clínico, 
pediatria, centro cirúrgi-
co/obstétrico e materni-
dade.




